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BEQUES I AJUDES DE LA FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO DESTINADAS Al 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ. 

   La Fundació Trinidad  Alfonso  destina a través del programa Comunitat de L`Esport    amb 

la col·laboració de la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana, unes ajudas  als 

esportistes que estiguen inclosos en els programes de Tecnificació i Especialització 

Esportiva. 

   Aquestes ajudes aniran destinades a esportistes dels Programes que assistisquen a les 

Lligues Nacionals, Sèries A, Premier League o esdeveniments esportius o de formació en els 

quals la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana considere interessant la seua 

participació i supose una despesa econòmica per a l'esportista. 

   OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS: 

 El/L'esportista  podrà sol·licitar la beca  per escrit, presentant l'annex 1 de sol·licitud, 

adjuntant el justificant de la seua inscripció en l'esdeveniment per al qual se sol·licita 

l'ajuda i posteriorment haurà de justificar  les despeses amb la presentació de les 

factures corresponents que han d'anar al seu nom i que abasten els següents 

conceptes: Quotes d'inscripció,  despesa per desplaçament (quilometratges) i 

despeses  d'allotjament i manutenció. 

 Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre d'entrada en la FKCV i seràn contestats 

en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la seua sol·licitud. 

 Per a un repartiment més just i equilibrat, cada esportista no podrà ser beneficiari de 

més de tres beques per temporada. 

 El nombre de beques per categoria podrà variar en funció de les necessitats i fins a 

esgotar l'import d'aquestes. 

 

València, 7 febrer 2019 

 

José Vidal Benita Godoy 

Coordinador Programa 

Categories Edats Nombre de beques Quantitat Total 

Infantil / Juvenil 10 a 13  anys 15 80 € 1.200,00 € 

Cadet / Júnior 14 a 17 anys 15 85 € 1.300,00 € 

Sub-21 / Sènior 18 o més anys 15 100€ 1.500,00 € 

Desplaçaments 

Entrenadors 
   1.000,00 € 

 Total  5.000,00 € 
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